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รายงานสรุป
ปญหาการระบาดของเพล้ียแปง
ในมันสําปะหลัง ในประเทศไทย

 ป 2550/51, ป 2551/52 และ ป 2552/53 
โดย

สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย

4 พฤษภาคม 2552
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1.ชนิดของเพล้ียแปงและการระบาด

1.1 เพลี้ยแปงลาย มีหาง Stripped mealybug (Ferrisia virgata) 
      ออกลูกแบบวางไขในถุง พบโดยทั่วไปในประเทศไทย   
       
      การระบาดของชนิดนี้

 ตนป 2550        - พบระบาด 25% ในพ้ืนที่ โคราช/บุรีรัมย บริเวณ 
                            เสิงสาง ครบุรี ปะคํา หนองกี่ โนนสุวรรณ                    

 ปลายป 2551    - แพรกระจาย ทุกอําเภอของ โคราช บุรีรัมย 
                            ระดับรุนแรง และ บางสวนของ ชัยภูม ิ

 ตนป 2552          - แพรกระจายเขาสู
                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
                               อุบลราชธานี มุกดาหาร  

                              ภาคกลาง และเหนือตอนลาง  
                                ลพบุรี นครสวรรค กําแพงเพชร อุทัยธานี 
                                กาญจนบุรี และอุตรดิตถ
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      1.2 เพล้ียแปงสีชมพูไมมีหาง ออกลูกเปนตัว

        - พบในประเทศไทยคร้ังแรก เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 51 
          ในเขตภาคตะวันออก  ยังไมทราบสายพันธุที่แนชัด 

       - เดือนตุลาคม 51 DR.Belloti ผูเชี่ยวชาญจาก CIAT สํารวจและ
          เก็บตัวอยาง เบื้องตน พบวา

        ●  เพลี้ยแปงที่ระบาดอยูในประเทศไทย มีทั้งสายพันธุด้ังเดิม
            และมีมากกวา 2 ชนิด ที่เปนสายพันธุที่ยังไมเคยพบในไทย

      ●   ผูเชี่ยวชาญจาก CIAT เก็บตัวอยางสงไปตรวจสอบ ที่
           หองปฎิบัติการ ในประเทศอังกฤษ คาดวาจะทราบผลเดือน 
           พฤษภาคม 52

    การระบาดของชนิดนี้

      กลางป 2551  - พบระบาดในภาคตะวันออก เปนคร้ังแรก ในตนฝน 51/52
                               มันสําปะหลังอายุ 4-5 เดือน สงผลกระทบใหผลผลิตหัวสด
                               ลดลง 20-30% (สมลักษณ จูฑังคะ ศูนยวิจัยพืชไรระยอง)                       
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สรุป ตนป 2552 

  ณ.เมษายน-พฤษภาคม  2552 

          การระบาดอยูในระดับรุนแรงในแปลงปลูกหลักของประเทศ คือ

         1.ภาคตะวันออก 
            - ระบาดทั้งภาค โดยเพลี้ยแปงชนิดสีชมพูเปนสวนใหญ 

         2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
           - เฉพาะโคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย  และแพรขยายสู มุกดาหาร อุบลราชธานี  
              กําแพงเพชร ลพบุรี นครสวรรค อุทัยธานี กาญจนบุรี 
            - ระบาดชนิดเพลี้ยแปงลายมีหาง
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                              ขอมูลการะบาดเพ่ิมเติม

28 เมษายน 2552    
      - ขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
        มีการระบาดในพ้ืนที่ 18 อําเภอ จาก   อําเภอในโคราช

         ● มีการระบาดระดับ 70% เปนพ้ืนที ่ 350,000 ไร 
         ● มีรายงานการระบาดบางสวนของพ้ืนที ่อีก 750,000 ไร

1 พฤษภาคม 2552 
      - มีรายงานการระบาดที่ อ.แมสอด จ.ตาก       
            



6

การระบาดของเพลี้ยแปง
ในประเทศไทย

2550

2551

2552

ที่มา : รวบรวมขอมูลจากนกัวชิาการ นกัสงเสริม

         ผูประกอบการ และเกษตรกรเครือขายของสถาบนัฯ

เมษายน 52
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  รายงานการระบาดเพล้ียแปง
   ในจังหวัดนครราชสีมา
         เมษายน 2552

ที่มา : สาํนกังานเกษตรจังหวัดนครราชสมีา 6
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เพล้ียแปงลาย 
Stripped mealybug (Ferrisia virgata)

 รังตัวออนและไข
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ลักษณะการเขาทําลายของเพลี้ยแปงลาย
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อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
25 เมษายน 52
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การขยายพันธุของเพล้ียแปงในตนพันธุ
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การเขาทําลายยอด และขยายพันธุ
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การระบาดแปลงทดลองพนัธุท่ีหวยบง

16
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การเขาทําลายมันอายุ 2 เดือน ที่หวยบง

17
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ชนิดของเพล้ียแปงที ่อาจารยสม
ลักษณ จฑูังคะ และ Dr. Belloti
สํารวจพบในภาคตะวันออก
 เมื่อ 14 มีนาคม 2552 

     เปนเพล้ียแปงชนิดสีชมภู
Cassava mealybug
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ลักษณะการเขาทําลายของเพล้ียแปงสีชมภู
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ลักษณะการเขาทําลายของเพล้ียแปงสีชมภู
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ลักษณะการเขาทําลายของเพล้ียแปงสีชมภู
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อาการสุดทายของการทําลายของเพลี้ยแปงสีชมภู

22
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การระบาดในลักษณะ และระดับความรุนแรงน้ี 

ไมเคยปรากฏมากอนในการปลูกมันสําปะหลังของ

ประเทศไทย เปนส่ิงบอกเหตุ หรือสัญญาณอันตราย

ตออุตสาหกรมมันสําปะหลังของไทย

ในป 2552/53 และในอนาคต 
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ผลกระทบ

      1. มันสําปะหลัง ที่ปลูก 2551/52 อายุ 7-12 เดือน ยังไม
           เก็บเกี่ยวพ้ืนที่ประมาณ 30% เพล้ียแปงเขาทําลาย
           ผลผลิตลดลงประมาณ 10% (อัจฉรา ล่ิมศิลา) 
       
      2. มันที่ปลูกใหม ตนฝน 2552/53 อายุ 1-3 เดือน หาก
          ระบาดระดับรุนแรง การเจริญเติบโตจะหยุดชะงักแทบ
         ไมไดผลผลิตเลย
 
      3. ตนพันธุที่จะนําไปใชปลูก เมษายน –พฤษภาคม 2552 
          ซ่ึงสวนใหญมีตัวออน  และไขติดอยู หากไมกําจัดเพล้ีย
          แปงกอน จะทําใหมีการระบาดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
         ในปนี ้
       
         



23

2. มาตรการ และวิธีการแกไข

 2.1 ตัดทําลายตนที่เกดิเพล้ียแปง

 2.2 จุมทอนพันธุกอนปลูก และฉีดพนสารฆาแมลง 
       ในตนที่มีปญหา  โดยใชสารไทอมิโธแซม 75% WG 
       (แอคทารา) หรือ อมิคาโคลพริค 70% WG 
       อัตรา 2 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร + ไวทออย 40 ซี.ซี.
 
2.3 ใชชีววิธี โดย
       ขั้นที ่1 ใชเช้ือรา บิวเวอรเรีย ผสมสารจับใบ 
                   ฉีดพน 3 คร้ัง หางกันทุก 7 วัน

       ขั้นที ่2 ปลอยใชตัวห้ํา ตัวเบียน เชนแมลงชางปกใส 
                  เพ่ือปองกันระยะยาว
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  3.ขอดี ขอจํากัดของมาตรการ กําจัดและปองกัน

  3.1 การขยายพันธุ แมลงชางปกใส ดวงเตา 

     วิธีการเล้ียง และการขยายพันธุ
          สามารถทําไดแลวโดยหลายหนวยงาน 
     เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,กรมวิชาการเกษตร 
     และ ศูนยบริการศัตรูพืชประจําจังหวัดตางๆ
     ของกรมสงเสริมการเกษตร

     ตนทุนการเล้ียง การขยายพันธุ และการใชประโยชน

        อยูระหวางการเก็บขอมูลเพ่ิมเติม
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3.2 การขยายการผลิตเช้ือราบิวเวอรเรีย

    วิธีการขยายเช้ือรา 
            สามารถทําไดแลว โดยศูนยบริหารศัตรูจังหวัดตางๆของกรม
สงเสริมการเกษตร โดยใชขาวโพด ขาวฟาง หรือขาวสุก
   
    ตนทุนการขยายเช้ือ 
           - 1 ถุง เช้ือที่ขยายแลว ตนทุน ถุง 40 บาท 
           - ใช 1 ถุงผสม น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนไดประมาณ  1 ไรคร่ึง
           - ตนทนุคาฉีดพน ไรละ 40 บาท
           - ตองฉีดพนตอเนื่อง 3 คร้ัง หางกันคร้ังละประมาณ 7 วัน

   ปญหาอุปสรรค 
           - ขบวนการในการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตใชเอง เนื่องจากใช 
1 ไร ตอ 1 ถุง และในขบวนการผลิต วัสดุที่ใชตองผานการฆาเช้ือดวย
การนึ่งฆาเช้ือ 
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3.3 การใชสารเคมี

●  วิธีการใชสามารถใหคําแนะนําเกษตรกรไดแลว เวนแตในบาง
     ทองถิ่นไมสามารถหาซ้ือสารดังกลาวได

 ● เปนวิธีการที่ตองแนะนําใหใชเฉพาะหากมีการระบาดรุนแรง

 ● จากรายงานของสุเทพ สหายา กรมวิชาการเกษตร ตนทุนการ
    ฉีดพนรวมคาสารเคมี หรือจุมทอนพันธุดวยสารเคมี โดยใช 
    ไทอะมีโธแซม ไรละ 80 บาทตอคร้ัง อาจจําเปนตองฉีดพน 
    1-3 คร้ัง

 ● การแนะนําใหใชสารเคมี ตองคํานึงถึงสารที่อาจตกคางใน
    หัวมันสําปะหลังดวย
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แชในน้ํา 24 ชั่วโมง
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รมดวย
อลูมิเนี่ยมฟอสไฟท 3 วัน
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หลังจากรม 3 วัน พบวาตัวแก ตัวออน และไขตาย  


